
Teknisk designer/bygningskonstruktør til 
Drauschke Consult A/S, Aarhus V

Har du erfaring med optegning af betonelementer i 3D? Har du lyst til at blive en vigtig del af 
en dynamisk virksomhed, hvor der er fokus på et godt og trygt arbejdsmiljø?

Så er det DIG, vi søger til et interessant job med god mulighed for at præge din hverdag!

Jobbet
I tæt samarbejde med et erfarent og engageret team kan du bl.a. se frem 
til at arbejde med:

 ▪ Projektgranskning
 ▪ Opsøgning af nødvendige oplysninger fra eksterne rådgivere
 ▪ Optegning af betonelementer, nummerplaner og samlings-/ 

 montagedetaljer.

Faglige kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet teknisk designer eller konstruktør inden 
for bygge- og anlægskonstruktion. Optegning af betonelementer udføres 
hovedsageligt i 3D i Impact fra Strusoft. Erfaring med 3D-tegning er en 
forudsætning, kendskab til Impact eller Revit er en fordel. Du er rutineret 
bruger af Office-pakken.  

Personlige kompetencer
Du er kvalitetsbevidst, pligtopfyldende, selvkørende, og du overholder 
dine deadlines. Du har en positiv indstilling, og du er god til at samarbej-
de og kommunikere med kunder og kolleger.

Vi tilbyder
Et stabilt job med gode muligheder for mange faglige udfordringer, idet 
projekterne varierer en del i størrelse og sværhedsgrad. Endvidere gi-
ver virksomhedens størrelse god mulighed for at præge din egen hver-
dag, og der arbejdes i et uformelt miljø med fokus på den enkeltes trivsel.  

Ledelsen er medarbejdende og nærværende, og gode kollegaer priorite-
res højt. Dette understøttes af et kontinuerligt arbejde med indstillinger 
og relationer efter Arbingers internationale metode og værktøjer, hvor 
omdrejningspunktet er passion, relation og kvalifikation, bl.a. med work-
shops 4 gange årligt.

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Drauschke Consult A/S.
Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsu-
lent hos JKS CAREER Anika Gormsen på 3085 1295. 
Venligst send din ansøgning, CV og evt. anbefalinger hurtigst muligt, da 
vi holder samtaler løbende – dog senest d. 10. juni 2019.

Om Drauschke Consult A/S
Drauschke Consult er en virksomhed 
med 14 ansatte, der omsætter for ca. 
10 mio kr om året. Vi har fokus på di-
mensionering, beregning og tegning af 
byggeprojekter samt detailprojektering 
af betonelementer. Vi har et mål om at 
opfylde kundens behov for kvalitet til ti-
den og til aftalt pris. Virksomheden har 
til huse i Aarhus V og løser flest opga-
ver i Danmark, men også en mindre del 
i udlandet - især på Færøerne, hvor vi 
opretter en afdeling pr. d. 1. juli 2019. 


